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Professor da Faculdade de 
Direito de Sao Bernardo é 

indicado para o Nobel da Paz 
Dr. Paulo Dias Moura 

Ribeiro, ex-desembar- 

gador do TJ-SP atual 

ministro do STJ e pro- 

fessor da Faculdade de 

Direito de Sao Bernardo 

do Campo, recebe in- 

dicagao pela aplicagdo 

dos “capitalismo huma- 

nizado" em seus julga- 

mentos de litigios. 
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Dr. Paulo Dias recebeu a indicagéo do Dr. Ricardo Sayeg, livre-docente em Direito Econémico da PUC-S, 

Paulo Dias Moura Ribeiro, ministro do 
STJ, é indicado para o Prémio Nobel da Paz 

© ex-desembargador 

do TJ-SP (Tribunal de Justica 
de Sao Paulo), atual minis- 
tro do STJ (Supremo Tribu- 
nal de Justiga) e professor 

da Faculdade de Direito de 
Sao Bemarde do Campo, 
Dr. Paulo Dias Moura Ri- 
beiro, foi indicado ao Pré- 
mio Nobel da Paz 2020. 
Formado em Direito pela 

Unisantos, o magistrado é 

responsével pela aplicagGo 

pioneira dos Direitos Hu- 
manos no capitalismo em 
seus julgamentos de liti- 
gios. A indicagde ao comi- 

té norvegués, responsdvel 

pelo Nobel, foi feita pelo 
Dr. Ricardo Sayeg, livre- 
-docente em Direito Econé- 
mico da PUC-SP (Pontificia 
Universidade Catélica de 
SGo Paulo), também um 
dos idealizadores da teoria 

desenvolvida em 2008 e 
transformada em livro ao 
lado de Wagner Balera. 

O “Capitalismo Hu- 
manista” € um regime 
“jus-econdémico”. A teo- 

  

Dr. Paulo D. Moura Ribeiro foi indicado pelo Dr. Ricardo Sayeg 

ria nado propde o fim do 
capitalismo e tampouco 
defende um novo mode- 
lo de comunismo ou de 
socialismo. A ideia central 
visa a nova perspectiva 

da andlise juridica com o 
objetivo de concretizar a 

dignidade das pessoas. 
Em suma, € uma vertente 

do regime econdémico que 
coadune com a fratemi- 

dade, 4 que ambos estao 

previsios na Constituigdo. 

Para fundamentar a in- 
dicagGo do Dr. Paulo Dias 
Moura Ribeiro ao Prémio 
Nobel da Paz, Dr. Sayeg 

destacou que capitalismo 
e os Direitos Humanos nao 

sGo antag6nicos, ou seja, 
sGo aliados e por isso, se faz 
necessanio superar o mito 

desumano de neutralidade 
entre os temas. Em termos 
praticos, o “capitalismo hu- 
manista” preconiza que a 

pobreza nado é apenas um 
problema dos menos favo- 
recidos e do Estado, porém 

de toda a coletividade. 
Moura Ribeiro foi 

© primeiro magistrado 
brasileiro a impor o fun- 
damento explicito do 
Capitalismo — Humanista 

enquanto desembargador 

no TJ-SP e continua sus- 
tentando a aplicagGo em 

seus julgamentos no STJ. 
O caso emblematico e 

pioneiro que inspirou a in- 

dicagGo ocorreu em 2010, 
quando Moura Ribeiro era 
desembargador do TJ-SP 
O caso era de uma familia 
que havia financiado uma 
casa pelo SFH (Sistema 
Financeiro de Habitagao), 
mas nGo conseguiu pagar 

as prestacdes devido a des- 
pesas com um filho diag- 
nosticado com leucemia. 

O entao desembarga- 
dor Moura Ribeiro decidiu 
pelo afastamento da co- 
branga dos juros moraté- 
rios e da multa referente ao 
periodo de tratamento do 
filho do casal. O motivador 
da decisGo foi, de acordo 
com a apelacao, a evidén- 
cia de que a inadimpléncia 

foi causada em razGo dos 
altos gastos que a familia 
teve durante a grave doen- 
ca do filho, que faleceu.


